
ORACAL ®970       WYLEWANA FOLIA  

DO CAŁKOWITEGO OKLEJANIA POJAZDÓW 
OPIS: 

Wielowarstwowa, wysokiej jakości wylewana folia PCV charakteryzująca się niezwykłą stabilnością wymiarów oraz 
optymalnymi właściwościami ułatwiającymi aplikację. Występuje w kolorach z połyskiem oraz matowych. 

MATERIAŁ KRYJ ĄCY: 

Dwustronnie powlekany polietylenem papier silikonowy, 148 g/m
2
.

ŚRODEK KLEJ ĄCY: 

Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny, pozycjonowalny, bezbarwny. 

ZAKRES STOSOWANIA: 

Folia specjalnie opracowana do całkowitego oklejania pojazdów, odpowiadająca najwyższym wymogom związanym z 
obciążeniem ze strony warunków zewnętrznych oraz trwałości. Szczególnie zalecana do wysokiej jakości aplikacji na 
pojazdach i środkach komunikacji, a także w przypadku oklejania nierównych powierzchni z przetłoczniami i nitami. 
Znakomita usuwalność nawet po długim czasie. 

DANE TECHNICZNE: 

Grubo ść* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 110 mikronów 

Trwało ść kształtu : (FINAT TM 14) naklejona na stal –kurczy się max.0,1mm 

Odporno ść na wod ę morsk ą (DIN 50021) naklejona na aluminium, po 100 godz./ 23
o
C. nie

wykazuje zmian 

Odporno ść na temperatur ę** naklejona na aluminium -50 oC do + 120oC nie
wykazuje zmian 

Odporno ść na rozpuszczalniki i zwi ązki chemiczne w temperaturze pokojowej, 72 godz. po naklejeniu 
na aluminium folia jest odporna na działanie 
większości olejów i tłuszczy, paliw, alifatycznych 
rozpuszczalników, słabych kwasów, soli oraz 
związków alkalicznych 

Odporno ść na ogie ń (DIN 75200) naklejona na stal - samogasnąca 

Siła sklejania*  (FINAT- TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna) 18 N/25 mm 

Odporno ść na rozdarcie  (DIN EN ISO 527) 

wzdłużne: 

poprzeczne: 

min. 21 MPa 

min. 21 MPa 

Odporno ść na rozci ąganie  (DIN 53 455) 

wzdłużne: 

poprzeczne: 
min. 150%  

min. 150%  

Okres trwało ści 
Maksymalna trwało ść przy aplikacji przez specjalist ę i przestrzeganiu 
zasad prawidłowej aplikacji i u żytkowania 

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego. 
Proszę o zapoznanie się z notatką na końcu karty technicznej. Więcej 
informacji na www.orafol.com/gp/europe/en/support 

biała, czarna: 6 lat 

kolory: 5 lat 

metaliczne: 4 lata 

cooper, orient brown metallic, gold metallic, 
bronze, pyrite, red gold L metallic and nacre: 3 lata 

Zalecana temperatura naklejania  >+ 15 
o
C

Okres składowania***  2 lata 
* wartość uśredniona   ** ekspozycja krótkookresowa      *** w oryginalnym opakowaniu, w temp. 20ºC i wilgotności względnej powietrza 50%.

Ważne! 

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, 
niestanowiące prawnej gwarancji określonych cech folii Orafol tj. określonej jakości, właściwości czy trwałości.  

Należy pamiętać, że folie samoprzylepne są zawsze bardziej wrażliwe na uszkodzenia niż lakiery. Z tego względu należy się je aplikować 
i użytkować z zachowaniem największej ostrożności.  Zarówno przy aplikacji folii Orafol, jak również przy użytkowaniu i usuwaniu z podłoża należy 
zapoznać się z Instrukcjami aplikacji i użytkowania folii (dostępne w formie pliku PDF w zakładce pobierz na www.lambda.pl oraz 
www.orafol.com/gp/europe/en/support). W przypadku niestosowania się do instrukcji aplikacji producenta, folia może nie spełniać wszystkich 
parametrów wskazanych w specyfikacji technicznej, w szczególności terminu trwałości. Więcej informacji na temat oczekiwanego terminu trwałości 
znajduje się na w instrukcjach aplikacji na www.lambda.pl raz na www.orafol.com/gp/europe/en/support. Niestosowanie się do instrukcji aplikacji 
oraz warunków użytkowania folii wyklucza istnienie gwarancji i odpowiedzialność producenta. 

Numery serii produktów zgodnie z ISO 9001 ustala się na podstawie numeru rolki. 


